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Registr skutečných 
majitelů
V návaznosti na nedávno přijatou čtvrtou 
AML směrnici (Směrnice) připravuje 
Ministerstvo financí novelu zákona
o veřejných rejstřících (Novela), která
má do českého právního řádu 
promítnout dva následující požadavky
Směrnice: (i) povinnost, aby právnické 
osoby zapsané ve veřejném rejstříku 
měly vždy adekvátní, přesné a aktuální 
informace o svém skutečném majiteli 
a (ii) aby měly k těmto informacím 
přístup příslušné orgány a osoby. 

O jaké informace se jedná?

Budou vyžadovány údaje, které jednak
umožní přesně identifikovat osobu
skutečného majitele (jméno, adresu, 
rodné číslo, státní příslušnost) a jednak 
poskytnou informaci o povaze
a rozsahu jeho držené účasti nebo jeho 
kontrolního vlivu v dané právnické osobě 
(výše podílu na hlasovacích právech,
podílu na rozdělovaných prostředcích). 
Směrnice totiž vyžaduje nejen informaci 
o tom, kdo je skutečným majitelem, ale 
také proč jím v konkrétním případě je. 
Tento údaj rozkrývá strukturu právnické
osoby.

Informace o společnostech a svěřenských 
fondech se budou zapisovat
do obchodního rejstříku. 

Kdo je skutečný majitel?

Novela navrhuje definovat skutečného 
majitele shodně s definicí skutečného 
majitele podle zákona č. 253/2008 Sb., 
o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosu z trestné činnosti a financování 
terorismu.

Skutečným majitelem se tedy bude 
rozumět zejména fyzická osoba, která
fakticky nebo právně vykonává 
přímo nebo nepřímo rozhodující 
vliv na řízení nebo provozování
obchodního závodu podnikatele;
nepřímým vlivem se rozumí vliv 
vykonávaný prostřednictvím jiné osoby 
nebo jiných osob.

Indikátorem přímého vlastnictví je
akciový či vlastnický podíl větší než 
25 %, který ve společnosti drží fyzická 
osoba. Indikátorem nepřímého 
vlastnictví je akciový či vlastnický podíl 
větší než 25 %, který ve společnosti drží 
společnost kontrolovaná jednou nebo 
více fyzickými osobami nebo několik 
společností kontrolovaných stejnou 
fyzickou osobou nebo fyzickými osobami.

V případě svěřenských fondů se jedná 
zejména o osobu zakladatele,
svěřenského správce či obmyšleného.

Sankcí za nedodržení této informační 
povinnosti může být finanční pokuta 
a v krajním případě až zrušení 
společnosti. 

Kdo bude mít přístup 
k informacím?

Navrhovaná Novela je prozatím
vypracována ve dvou variantách, které
se liší v míře zveřejnění zapisovaných 
informací do veřejných rejstříků. 
V případě varianty číslo jedna by údaje 
o skutečném majiteli nebyly uveřejněny 
ve veřejně dostupné části rejstříku, ale 
byly by přístupné pouze (i) oprávněným 
státním orgánům na základě registrace 
(např. správce daně, ČNB, Finančně 
analytický útvar) a (ii) osobám, které
prokáží právní zájem v souvislosti
s předcházením zneužití finančního 
systému (např. investigativní novinář). 
O těchto žádostech bude rozhodovat 
rejstříkový soud.

Varianta číslo dvě, preferovaná 
Evropským parlamentem, by
umožňovala širší přístup k informacím 
v rozsahu jména, příjmení, roku, měsíce 
narození a státní příslušnost skutečného 
majitele. Ostatní skutečnosti a údaje 

o podílu na hlasovacích právech, podílu
na rozdělených prostředcích a postavení 
skutečného majitele by byly opět na 
vyžádání.

V současnosti probíhá o Novele 
meziresortní připomínkové řízení. 
Nejzazší termín pro implementaci
Směrnice je červen 2017. Směrnice se 
vztahuje i na nadace a spolky, a to nejen
v zemích EU, ale i v zemích EHP, tedy
v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

Pokud máte zájem o pravidelné zasílání tohoto newsletteru, kontaktujte Denisu Skálovou, denisa.skalova@cz.pwc.com.

Daniel Pikal
+420 251 152 974



Spotřební daň z 
tabákových výrobků 
vzroste
Zvýšení spotřební daně se bude týkat 
jak cigaret, tak i doutníků, cigarillos 
a sypaného tabáku, a mělo by mít 
rovnoměrný dopad na všechny cenové 
kategorie cigaret. Dle předloženého 
návrhu by se spotřební daň v případě 
cigaret měla od roku 2016 zvýšit o 3 Kč 
na krabičku, což bude představovat 
nárůst ceny krabičky cigaret o 3,60 Kč. 
Vyplývá to z připravované novely zákona 
o spotřebních daních, kterou nyní 
projednává Poslanecká sněmovna a dle 
které by mělo dojít ke zvýšení spotřební 
daně ve třech krocích, a to s účinností 
od ledna 2016, ledna 2017 a ledna 2018.

Ověřování výročních 
zpráv za letošní rok
podle nových pravidel

V platnost vešla novela zákona
o účetnictví, transponující novou účetní 
směrnici EU, a s ní spojenou novelu 
zákona o auditorech.

V oblasti auditu se rozšiřují povinnosti 
auditora při ověřování výroční zprávy 
a zejména se zavádí povinnost spojit
zprávu auditora o účetní závěrce se 
zprávou k výroční zprávě. A právě tyto 
nové povinnosti se uplatní na všechny
auditorské zprávy, vydané po 31. 12.
2015, tj. ovlivní přístup k auditu již 
u účetních závěrek za rok 2015. Proto je 

vhodné projednat případné úpravy 
harmonogramů auditu a přípravy 
výroční zprávy mezi korporací 
a auditorem co nejdříve.

Mezi účetní dopady patří zejména:

• povinnost sestavit přehledy o 
peněžních tocích a změnách vlastního 
kapitálu pro střední a větší společnosti 

• povinnost sestavit konsolidovanou
účetní závěrku pro střední skupiny

• následné změny ve formátu rozvahy 
a výsledovky a některé další účetní 
změny

Většiny korporací se tyto změny 
dotknou až pro účetní závěrku za rok 
2016.

Novely zákona o účetnictví a auditu 
vešly v platnost 10. září 2015 a nabývají 
účinnosti od 1. ledna 2016.  

Finanční úřad bude 
mít právo vás vyzvat
k prokázání příjmů

Povinnost prokázat příjmy v případě 
výzvy ze strany správce daně by měla být 
od roku 2016 součástí zákona o daních 
z příjmů. Výzvy budou zasílány těm, 
u kterých správce daně bude mít 
důvodné pochybnosti, zda deklarované 
příjmy odpovídají nárůstu jmění nebo 
spotřeby dané osoby. Za důvodné 

pochybnosti se bude zejména považovat,
pokud správce daně po předběžném 
posouzení dojde k závěru, že rozdíl mezi 
příjmy a nárůstem jmění činí více než 
7 mil. Kč. V případě, že daná osoba 
neprokáže skutečnosti požadované 
ve výzvě k prokázání příjmů, může po ní 
správce daně žádat, aby předložila 
prohlášení o majetku. V prohlášení
o majetku bude nutné uvést také údaje
mj. o svěřenském fondu, jehož je daná 
osoba zakladatelem nebo obmyšleným
atd. K prohlášení o majetku bude
daňový subjekt rovněž vyzván, pokud 
správce daně dospěje k závěru, že 
celková hodnota majetku poplatníka
přesahuje 10 mil. Kč. Za nesplnění této 
povinnosti nese daňový poplatník 
trestněprávní odpovědnost. 

Plánované změny 
v oblasti daní z příjmů 
od roku 2017

Ministerstvo financí vydalo k diskuzi
záměry změn zákona o daních z příjmů. 
Navrhované změny by přitom měly být 
realizovány ve třech vlnách. Mezi ty 
nejvýznamnější, které by ministerstvo 
chtělo uskutečnit v první vlně a které 
jsou již projednávány v rámci
legislativního procesu, patří:

• sjednocení úpravy zdanění v případě 
uzavřených a otevřených základních 
investičních fondů, které budou 
jednotně podléhat nižší sazbě daně

• implementace novely dividendové
směrnice zaměřené proti zneužití 
a zamezení dvojímu nezdanění

• faktické zrušení dodanění některých 
typů bezúplatných příjmů

Další vlna změn je chystána s platností 
od roku 2017 a zahrnuje například: 

• oblast zdanění bezúplatných příjmů

• osvobození příjmů z prodeje cenných 
papírů

• upřesnění daňového posouzení 
přefakturovaných nákladů

• úpravu zdanění zálohy na výplatu 
podílu na zisku

V poslední vlně ministerstvo navrhuje 
zcela nové uchopení neziskových
daňových poplatníků, které bude klást 
větší důraz na účel jejich činnosti, 
nikoliv na jejich právní formu.

Írán jako nový
potenciální trh
pro vaše podnikání

V rámci postupného uvolňování 
obchodních, politických a jiných
restrikcí vztahujících se na spolupráci
s íránskými společnostmi či na přímý 
výkon činnosti v Íránu, bude Poslanecká 
sněmovna PČR na 31. schůzi 
projednávat schválení smlouvy
o zamezení dvojímu zdanění mezi 
Českou republikou a Íránem. Kromě této 
smlouvy by se měly na téže schůzi 
projednávat i smlouvy
s Lichtenštejnskem, Kazachstánem
a Kosovskou republikou. Předmětné 
smlouvy vstoupí v platnost okamžikem

splnění všech podmínek v legislativním 
procesu České republiky a příslušného 
smluvního státu a to tím, který nastane
později. Dotčená ustanovení smluv by 
následně měla být fakticky uplatňována 
od kalendářního roku následujícího po 
roce, v němž nabyla smlouva platnosti tj. 
pravděpodobně od 1. 1. 2016. 

V případě Íránu se však stále jedná 
o specifickou jurisdikci, u níž by mělo 
být dbáno zvýšené opatrnosti. Pro bližší
informace o možné pomoci při 
obchodních aktivitách v Iránu,
kontaktujte Zenona Folwarczného
nebo Jana Hájka.

Daně

Daně Zaměstnanci Zveme vás The AcademyStudie
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Martin Diviš
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Nižší sazby pojistného
na sociální
zabezpečení pro 
rodiny s dětmi?

Stát zvažuje rozdílné sazby pojistného
na sociální zabezpečení pro 
zaměstnance, které by se odvíjely 
od počtu dětí. Zvýhodněni by byli oba 
rodiče, kteří žijí ve společné domácnosti 
a starají se o nezaopatřené dítě, 
tj. do věku maximálně 26 let žijící 
v domácnosti rodiče.

Návrh počítá s růstem základní sazby 
na 7,5 % ze současných 6,5 %. Sazba by 
se postupně snižovala podle počtu dětí, 
a to následovně: 

• pro zaměstnance pečujícího o jedno 
dítě na 6,5 % 

• o dvě děti na 5 %

• o tři děti na 2,5 % 

Pokud by zaměstnanec pečoval o 4 a více 
dětí, sazba by v tomto případě činila 
0 %.

Návrh nemění sazbu pro 
zaměstnavatele, která nadále bude 25 %. 
Pro zaměstnavatele by však tato změna 
znamenala vyšší administrativní zátěž.

Martina Kučová a Jan 
Musil jsou noví
ředitelé v PwC Audit

Ředitelkou v oddělení 
Auditorských služeb PwC Česká 
republika se od 1. října stává 
Martina Kučová. Do funkce 
ředitele byl také povýšen Jan 
Musil. Oba mají více než deset let
zkušeností v oblasti auditu pro
společnosti vykazující výsledky 
podle českých i mezinárodních 
(IFRS) účetních standardů. Ve své 
nové roli se oba zaměří na rozvoj 
služeb pro společnosti 
v soukromém vlastnictví
a ve veřejném sektoru. 

„Dynamický růst společností 
v soukromém vlastnictví i dramatický
vývoj ekonomiky v posledních letech
přináší vlastníkům těchto firem zcela 
jiné perspektivy a příležitosti, ale 
zároveň vyžadují i nový přístup k řízení 
a kontrole jejich zdraví. Vidím proto
velký potenciál rozvoje našich služeb
pro české firmy a podnikatele,“ říká 
Martina Kučová.

„S rozvojem české ekonomiky se stále 
častěji setkáváme s českými firmami, 
které pro svůj další růst potřebují 
věrohodné finanční výsledky, kterými 
prokazují důvěryhodnost svým 
obchodním partnerům, poskytovatelům 
kapitálu, státním institucím a veřejnosti. 
Renomované auditorské společnosti 
nabízejí nejen profesionální ověření 
finančního výkaznictví, ale také 
zkušenost s obchodními modely
v různých odvětvích a okamžitý přístup 
k expertním znalostem v daních, právu
a podnikovém poradenství. V PwC

věnujeme velkou pozornost rozvoji 
špičkových technologií, jako je například 
HALO, náš nový nástroj na zpracování,
analýzu a prezentaci velkých objemů 
transakčních dat. Na významu nabývá 
také kvalita finančních informací, které 
získává stát od svých organizačních 
složek. Příkladem je zvažovaný přechod 
na vykazování dle mezinárodních, resp.
evropských, účetních standardů 
pro veřejný sektor, který nelze zvládnout 
bez detailních odborných znalostí
a zkušeností.“ dodává Jan Musil.

Martina Kučová (44) pracuje
v oddělení auditorských a poradenských 
služeb. Je zodpovědná za poskytování 
auditů pro portfolio mezinárodních 
a českých společností připravujících své 
finanční výkazy podle českých účetních 
předpisů, IFRS nebo připravujících 
konsolidované finanční výkazy v souladu 
s českými účetními předpisy. Má více 
než 10 let zkušeností v oblasti auditu
a více než 7 let zkušeností v oblasti
finančního řízení. Získala je 
při poskytování auditorských 
a poradenských služeb především 
českým a slovenským významným 
průmyslovým a obchodním podnikům. 
Vedle auditu finančních výkazů má 
Martina také rozsáhlé zkušenosti
s finančním výkaznictvím a řízením 
změn podnikových procesů, které nabyla 
při svém působení na pozici finančního 
analytika či finančního ředitele 
v Čechách a Kanadě. Martina Kučová je 
vdaná, má 3 děti a ve volném čase se 
věnuje zejména rodině a aktivitám 
v přírodě, ráda běhá a cvičí jógu.

Jan Musil (41) vede auditorské týmy
na klíčových zakázkách pro české 
společnosti, významné nadnárodní 
korporace i státní podniky v řadě odvětví 
(energetika, internet a hotelnictví).

Před příchodem do PwC v roce 2003 
působil především v telekomunikačním 
sektoru. Má rozsáhlé zkušenosti
s výkaznictvím podle českých účetních 
standardů i podle IFRS, které získal 
v pražské a kyjevské kanceláři PwC. 
Účastnil se řady projektů zaměřených 
na strukturování skupin společností, 
podnikových přeměn a ekonomického 
poradenství. Je členem britské Asociace 
certifikovaných účetních (FCCA). Jan 
Musil je ženatý, má dvě děti a ve volném 
čase se věnuje zejména rodině a sportu.

Zaměstnanci
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Každá druhá čínská firma investuje více než desetinu 
svých výnosů do digitálních technologií

Závěry sedmého ročníku průzkumu Digital IQ Survey, který každoročně PwC 
provádí, ukazují, že čínské společnosti si velmi uvědomují hodnotu digitálních 
technologií a dokážou je zavádět do svých organizací. Investují značné částky 
do digitálních technologií. Více než polovina (56 %) dotázaných společností 
v Číně vynakládá přes 10 % svých výnosů do digitálních investic. Desetina 
tamních firem z nich pak do digitálu vkládá více než pětinu svých výnosů. 

Zástupci čínských firem věří, že mají veškeré prostředky, které potřebují k uskutečnění 
jejich digitální vize. Celkem 90 % z nich uvedlo, že proaktivně hodnotí a plánují 
bezpečnostní rizika.

Nicméně, ve srovnání s globálním průměrem jsou si čínští respondenti méně jisti využitím 
svých dat. Pouze 32 % dotázaných souhlasilo s prohlášením, že efektivně využívají získaná 
data (ve srovnání s 65 % respondentů globálně).

V řadě oblastí se čínské výsledky značně liší od těch globálních, proto by podnikatelé v Číně 
měli zvažovat alternativní přístupy, které by jim mohly přinést větší úspěch. Mezi klíčové 
oblasti, ve kterých je čínský trh v tomto ohledu specifický, patří následující:

Digitální investice v rámci společnosti

Lídři čínského byznysu investují největší část svých digitálních rozpočtů do IT 
a marketingu. Globálně firmy taktéž investují nejvíce do těchto oblastí, nicméně vkládají 
značnou část prostředků i do zákaznického servisu či lidských zdrojů, financí a řízení rizik. 
Většina dotázaných z Číny do stejných oblastí vkládá méně než 10 % ze svých rozpočtů 
na digitální investice.

Zásadní digitální dovednosti (nejdůležitější pro daný byznys)

Respondenti z Číny častěji uváděli technologickou architekturu a design jako svou 
nejdůležitější digitální dovednost (76 % v porovnání se 40 % globálně). Celosvětově 
společnosti kladou větší důraz na dovednosti v oblasti analýzy dat (46 % v porovnání s 35 % 
v Číně).

Přijímání nových technologií

Většina čínských firem upřednostňuje technologicky založený přístup (68 %). Vyhodnocují 
mnoho nově vznikajících technologií, které by mohly mít dopad na výkonnost jejich 
podniku. Ve srovnání se zbytkem světa čínské společnosti méně často označují své 

podnikání jako byznysem řízené – tedy s proaktivním a systematickým přístupem k výběru 
technologií na základě byznysových kritérií.

Zkoumání a využívání technologických inovací

Čínské společnosti pro zkoumání a následné využití převratných technologických inovací 
nejčastěji najímají třetí stranu (46 % v porovnání s 26 % celosvětově). Globálně společnosti 
naopak 3x častěji než ty čínské využívají vyhrazenou inovační skupinu, která je za volbu 
inovace zodpovědná.

„Pro čínské firmy jsou digitální technologie klíčové. České společnosti vstupující na čínský 
trh by měly být připraveny na poměrně komplikovaný a zdlouhavý proces související 
s právní ochranou technologií, kterým se čínská vláda snaží chránit domácí trh před 
dovozy z ciziny,“ říká Michael Mullen, vedoucí partner PwC Legal, advokátní
kanceláře, která působí na čínském trhu.

Studie

Daně Zaměstnanci Zveme vás The AcademyStudiePwCPrávo



Zveme Vás na odborné semináře

5

Daně Zaměstnanci Zveme vás The AcademyStudiePwCPrávo

Chcete proplout turbulencemi převodních cen?

Detaily k těmto i dalším akcím najdete na www.pwc.cz/events

Kde: v Praze
PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

Kdy: 23. 10.
10. 11.

Kde: v Brně
Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno

Kdy: 22. 10.

Kde: v Ostravě
Hotel Park Inn by Radisson, Hornopolní 3313/42, Ostrava

Kdy: 26. 11.

Kde: v Plzni
RHK Plzeňského kraje, Nerudova 25, Plzeň
Seminář se koná pod záštitou RHK Plzeňského kraje

Kdy: 3. 11.

Více informací a registraci najdete na: www.pwc.cz/prevodniceny

Investiční pobídky v praxi

Kde: v Praze
PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

Kdy: 27. 11.

Více informací a registraci najdete na: www.pwc.cz/investicnipobidky

Složte si svůj DPH seminář podle vlastních potřeb

Kde: v Brně – Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno 

Kdy: 27. 10.

Více informací a registraci najdete na: www.pwc.cz/dphseminare

DPH nejen v roce 2016 aneb v DPH stále něco nového

Kde: v Praze – PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

Kdy: 26. 10.
2. 11.

Kde: v Brně – Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno

Kdy: 24. 11.

Více informací a registraci najdete na: www.pwc.cz/dphseminare

Více informací a registrace na www.turnaround.cz/TMAforum



Kontakt

Jiří Moser
řídící partner
+420 251 152 048

David Borkovec
vedoucí partner
Daňové a právní služby
+420 251 152 561

Věra Výtvarová
vedoucí partnerka
Auditorské služby
+420 251 152 099

Miroslav Bratrych
vedoucí partner
Poradenské služby
+420 251 152 084

Michael Mullen
vedoucí partner
Právní služby PwC Legal
+420 251 152 700

Kancelář Praha
Hvězdova 2c, 140 00 Praha 4
+420 251 151 111

Kancelář Brno
nám. Svobody 20, 602 00 Brno
+420 542 520 111

Kancelář Ostrava
Zámecká 20, 702 00 Ostrava
+420 595 137 111
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Lean Six Sigma – Yellow Belt

V tomto kurzu Vás naučíme základy metodologie Lean Six Sigma a provedeme Vás jednotlivými fázemi procesu DMAIC (Define,
Measure, Analyze, Improve, Control). Během kurzu porozumíte jednotlivým druhům plýtvání (defekty, nadprodukce, čekání, nevyužití
lidského potenciálu, doprava, zásoby, pohyby, zbytečné procesy) a absolvujete simulační hru pro pochopení efektů variability a plýtvání. 
Dále získáte základní přehled o cyklu zlepšování procesů, základních nástrojích Lean Six Sigma. 
Praktickou součástí jsou také případové studie.

Diploma in International Financial Standards (DipIFR)

Zúčastněte se kurzu, který komplexně pokrývá veškeré IFRS standardy a navíc vás připraví na zkoušku k získání kvalifikace Diploma in
IFRS, která je vytvořena přední profesní organizací pro účetní a auditory, asociací ACCA. Během kurzu získáte podrobnou a ucelenou 
znalost základních standardů a principů IFRS a předpoklady pro praktické využití IFRS.

Datum: 12.–13. října 2015

Místo: PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

Cena: 9 900 Kč + DPH

Jazyk: český
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Pro více informací a registraci, prosím, navštivte stránky
www.pwc.cz/academy.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte kontaktovat
Lucii Kašparovou, tel: +420 251 152 035 nebo napište
na the.academy@cz.pwc.com.

www.pwc.cz/academy

DaněPrávo

Datum: První část: 19.–22. října 2015

Druhá část: 23.–26. listopadu 2015

Zkouška nanečisto: 4. prosince 2015

Místo: PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

Čas: 9:00–17:00

Cena: 29 000 Kč + DPH
20 000 Kč + DPH (cena za 1 osobu při 
registraci dvou účastníků)

Jazyk: český


